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2 Câmara Municipal da Astância Curtstica de Batatais 
ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE- 

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Batatais/SP 

CNPJ Nº: 60.257.169/0001-53 

CONTRATADO: 

CNPJ Nº: 

CONTRATO ADMINISTRATIVO: 00 /2022 
DATA DA ASSINATURA: / /2022 
VIGÊNCIA: de / /2022 até | 12022 

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais, mão-de- 

obra e direção técnica, objetivando a execução de Obras e Instalação de 

Equipamentos referentes a Projeto Técnico de Segurança contra Incêndio, dos 

Prédios Histórico Principal e Anexo da Câmara Municipal de Batatais.. 

VALOR: R$ ( ). 
  

DECLARO, na qualidade de responsável pela entidade supra 

epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, 

atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, 

encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à 

disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos 

quando requisitados: 

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico- 

financeiro; 

b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição 

de todos os seus custos unitários; 

c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento 

das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no 

exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma; 
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d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto d du; 

serviços foi contemplado em suas metas; een A 

  

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura. 

BATATAIS/SP, DE DE 2022. 
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